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Yrkande angående – Yrkande från V och MP angående 
Sjömanskyrkans framtid. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Yrkandet bordläggs. 
 

Yrkandet 
Att Sjömanskyrkan är en anrik del av Göteborg är alla överens om. I tider som 
denna är det dock viktigt att Göteborgs kommun i ännu högre grad prioriterar 
göteborgarnas viktigaste kärnområden. Det blir ohållbart att lägga mer arbete på 
Stadsledningskontoret varför vi vill bordlägga frågan / ta upp den senare. 

Göteborgs stift har tidigare bidragit till Sjömanskyrkans verksamhet med knappt 
300 000 kronor om året men dragit in detta på grund av sparkrav inom Svenska 
kyrkan. 

Sjömanskyrkan har en egen pågående utredning gällande hur de ska kunna 
fortsätt driften av verksamheten. Bland annat hos församlingarna, olika rederier 
och sjömanskyrkor i andra delar av landet. Göteborgs stift har ombetts att 
ompröva sitt beslut och ge Sjömanskyrkan möjlighet att även framgent få vara till 
glädje och stöd. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
 
Datum 2020-03-19 
 

Sverigedemokraterna 
  
Ärende nr 2.2.19 
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Yrkande angående Sjömanskyrkans framtid 
 
Förslag till beslut i Kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen hemställer till Fastighetsnämnden om att överväga att förvärva 

Sjömanskyrkans fastighet (byggnaden), samt vid ett eventuellt övertagande föra dialog 

kring den existerande verksamhetens olika möjligheter att fortsätta.   

 
Yrkandet 
 
Sjömanskyrkans verksamhet betyder och har betytt mycket för många. 
 
Kyrkan ligger på kommunens mark och upplåts genom tomträtt. Kommunen bör ta ett 
samlat grepp om platsen inom ramen för bland annat den kommande 
Lindholmsförbindelsen och dess betydelse för Stigbergstorgets utveckling.  
 
Därför bör kommunen även överväga att i detta läge förvärva fastigheten (byggnaden) 
samt inleda dialog med den nuvarande verksamheten kring dess olika möjligheter att 
fortsätta.   
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Yrkande angående – Yrkande från V och MP 
angående Sjömanskyrkans framtid 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 
1. Yrkandet från V om MP, om att uppdra åt SLK att utreda möjligheterna för Göteborgs 

Stad att stötta befintlig verksamhet i Sjömanskyrkan alternativt förvärva fastigheten 
och skapa möjlighet för liknande verksamhet, avslås.  

Yrkandet  
Sjömanskyrkan vid Stigbergstorget har en rik historia och ligger flera göteborgare varmt 
om hjärtat. Sjömanskyrkan har förändrats från att primärt ha varit en mötesplats för sjömän 
som lagt till i Göteborgs hamn till att idag var en plats där, bland annat, pensionärer träffas. 
På så sätt fungerar Sjömanskyrkan fortfarande som en viktig mötesplats.  

Efter att Göteborgs stift (Svenska Kyrkan) genomförde en omorganisation så har 
Sjömanskyrkan förlorat det stöd som krävs för att driva verksamheten vidare. Enligt 
representanter från ett antal pensionärsföreningar så saknas det fem miljoner årligen för 
driftkostnader. 

Alliansen i Göteborg ser positivt på sociala arenor och mötesplatser såsom Sjömanskyrkan 
och vill uppmuntra till att fler sådana platser skapas i vår stad. Trots detta så kommer vi att 
avslå Vänsterpartiets och Miljöpartiets yrkande.  

Kommunens uppgift är att komplettera, inte ta över eller tränga ut, det som civilsamhället 
eller andra aktörer kan erbjuda på egen hand. När civilsamhället väljer att lämna sitt 
engagemang i en verksamhet så kan det således inte vara kommunens roll att driva samma 
verksamhet vidare.   

För de föreningar som har ett stort engagemang i Sjömanskyrkan så rekommenderas att de 
undersöker möjligheten att ta initiativ ett IOP-avtal (Idéburet offentligt partnerskap). Ett 
sådant avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna 
organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. IOP-avtalet fastslår vad 
partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med samt under hur lång tid 
som avtalet ska vara giltigt. Initiativet för att undersöka denna möjlighet bör dock komma 
från föreningarna, inte från kommunen.  

Kommunstyrelsen                                           
   
  

Yrkande 
Särskilt yttrande 
Avser ärende: 2.2.19 
Datum 2020-03-20 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna 
  

https://socialutveckling.goteborg.se/team/samverkan-med-social-ekonomi/iop/


 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Yrkande angående Sjömanskyrkans framtid 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Uppdra åt SLK att utreda möjligheterna för Göteborgs Stad att stötta befintlig 
verksamhet i Sjömanskyrkan alternativt förvärva byggnaden och skapa möjlighet för 
liknande verksamhet. 

Yrkandet 
Vi ser med oro på riskerna att delar av, eller hela, den viktiga verksamheten i 
Sjömanskyrkan kan försvinna.  

Ansvaret för verksamheten ligger på stiftelsens styrelse. Styrelsen undersöker nu olika 
möjligheter att driva verksamheten vidare med de nya förutsättningarna. 

Vi vill dock redan nu undersöka vad Göteborgs Stad kan göra för att stötta verksamheten 
exempelvis genom föreningsbidrag, via donationsfonder eller förvärv av byggnaden för 
att hyra ut lokaler till liknande verksamheter. Flera av kommunens fonder har bestämda 
datum för ansökningar och om ärendet ska in i ordinarie budgetprocess för 2021 behöver 
politiken snart ha underlag. 

Eftersom det finns så många olika möjligheter att bidra för olika verksamheter inom 
Göteborgs Stad är det lämpligt att SLK genomför utredningen. 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
Datum 2020-03-18 
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna) 
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